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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

کسانی که داوطلبانه به این میدان ]دفاع از حریم اهل بیت  )([ میروند، دو سه خصوصّیت در اینها هست 
که ممتاز است. یکی این است که اینها غیرت و تعّصب دفاع از حریم اهل بیت )( را دارند.  95/9/1  اگر 
امروز این ملت، عّزت و ا قتدار و امنّیتی دارد و اگر دانشگاه و کارخانه و دولت و دستگاههای گوناگون کشور 
این فرصت را دارند که به کارهای روزمّره معمولِی خودشان برسند؛ این به برکت همین جنازه های از راه 

رسیده ی شهداست. اینها رفتند و عّزت ملی را تأمین کردند. 80/2/28

عزت ملی، به برکت جنازه های از راه رسیده شهداست

این شماره تقدیم می شود به  روح پرفتوح
 شهید مدافع حرم محسن حججی

تقــوا یعنــی چــه؟ معنــای تقــوا ایــن نیســت کــه انســان خیلــی عبــادت 
کنــد. ممکــن اســت خیلــی عبــادت کــردن، بــر تقــوا مترتّــب شــود، امــا 
تقــوا آن نیســت. معنــای تقــوا ایــن اســت کــه انســان در هــر کار، از تصمیــم و عمل 
خــود مراقبــت کنــد... در کلمــات فرزانــگان گذشــته ی مــا ایــن مثــال تکــرار شــده 
ــا  ــت: »آی ــه اس ــخ گفت ــت؟« در پاس ــوا چیس ــیدند »تق ــی پرس ــه از کس ــت ک اس
هرگــز در مســیری کــه خــار زیــادی در ســطح آن باشــد قــدم برداشــته ای!؟«یک 
ــت.  ــن اس ــور راه رفت ــک ط ــن ی ــد؛ ای ــفالته راه میروی ــاده ی آس ــما در ج ــت ش وق
ــای  ــا بوته ه ــه ج ــان در هم ــر پایت ــه زی ــد ک ــدم برمیداری ــی ق ــت در راه ــک وق ی
خــار اســت. وقتــی در میــان خارســتانی عبــور میکنیــد، طــوری قــدم برمیداریــد 
ــن تقواســت؛  ــد. ای ــان را آزرده نکن ــرد و ســاق پایت ــاس شــما نگی ــه لب ــه خــار ب ک
یعنــی بــا دّقــت، قــدم برداشــتن. لذاســت کــه اگــر آدم، بــا تقــوا باشــد، بــه ایمــان 
ــه ایمــان نمیرســد... وقتــی انســان مؤمــن  ــوا باشــد، ب خواهــد رســید؛ اگــر بی تق
ــت و  ــد و حرک ــوش میکن ــود، دل خ ــاِن خ ــه ایم ــه ب ــت ک ــت اس ــک وق ــد، ی ش
ــت  ــت مراقب ــک وق ــت. ی ــی اس ــن بی تقوای ــد؛ ای ــت نمیکن ــود را مراقب ــار خ رفت

میکند، این تقواست. ۷۷/10/24

اخالق درس

آنچه شما با جهاد و مقاومت بی نظیر خود به امت اسالمی هدیه کرده اید از حد توصیف 
این جانب باالتر اســت. جهاد دالورانه و مظلومانه ی شــما که نصرت الهی را به شما 
ارزانی داشت، بار دیگر ثابت کرد که ســالح های مدرن و مرگبار در برابر ایمان و صبر 
واخالص  ، ناکارآمد است... شما توانســتید به حول و قوه ی الهی ثابت کنید که برتری 
نظامی، به ابزار و سالح و هواپیما و ناو و تانک نیست، به قدرت ایمان و جهاد و فداکاری 
همراه با عقل و تدبیر است. شــما برتری نظامی خود را بر رژیم صهیونیستی تحمیل 
کردید؛ تفوق معنوی خــود را در ابعاد منطقه ئی و جهانی تثبیت نمودید؛ افســانه ی 

شکست ناپذیری و هیبت دروغین ارتش صهیونیست را به سخره گرفتید. 85/6/9

س: مطابق پیشـنهاد بـزرگان بـه عموم و حتـی حافظان قـرآن مبنی بـر قرائت 
قرآن از روی مصحف شـریف، بفرمایید آیـا قرائت از روی صفحـات الکترونیکی 

و گوشـی موبایل ثواب قرائت از قـرآن مخطـوط و مکتـوب را دارد یا خیر؟
ج: تفاوتی ندارد.

س: لمس صفحـات الکترونیکـی حاوی قـرآن و دعـاء بدون وضـوء جایز اسـت یا 
؟ خیر

ج: اشکالی ندارد. 

پایان افسانه  شکست ناپذیری ارتش صهیونیستی
حکم قرائت قرآن و لمس آیات 

در صفحات الکترونیکی
مــن از همــه ی آقایــان، بخصوص کســانی کــه صاحــب فکــر نــو و ابتــکاری و جرأت 
ــم کــه ســعیمان  ــدام در گشــودن راههــای ناگشــوده هســتند، خواهــش می کن اق
ــری  ــه ی سراس ــن مجموع ــه روز، ای ــم و روزب ــور دای ــه ط ــه ب ــد ک ــن باش ــر ای ب
ــع باشــیم کــه همان طــوری کــه ده ســال  ــا قان کشــور را تکامــل ببخشــیم. اگــر م
ــت؛  ــن اس ــود، غب ــزار بش ــم برگ ــاال ه ــد، ح ــزار می ش ــا برگ ــای م ــش نمازه پی
»مــن اســتوی یومــاه فهــو مغبــون«. قاعــده ی هــر کار مســتمر، بخصــوص وقتــی 
وظیفــه ی بزرگــی بــر عهــده دارد، ایــن اســت کــه بــه طــور دایــم در حــال تحــول و 

ــد ۷0/6/25  ــرفت باش پیش

به وضع موجود نماز جمعه قانع نباشید
مسجد

تراز

حفظ عزت
یکم. روایت است وقتی از پیامبر)ص( سؤال پرسیده شد که منظور از آیه ی "یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا 
ُ بَِقْوٍم یُِحبُُّهْم َو یُِحبُّونَُه" چه کسانی است، پیامبر)ص(  َمْن یَْرتَدَّ ِمْنُکْم َعْن دیِنِه َفَسْوَف یَأْتِي اللَّ
دست خود را بر شانه ی سلمان زدند و فرمودند: "این مرد و هم وطنان او هستند." در ادامه ی آیه اما چهار 
خصوصیت برای این افراد " یعنی کسانی که خدا را دوســت دارند و خدا هم آنان را دوست دارد- بیان 
ٍَّة َعلَي الُْمْؤِمنیَن": در مقابل مؤمنین متواضع و خاضع اند و " أَِعزٍَّة  می شود که دو تای آن این گونه است: " أَِذل
َعلَي الْکافِریَن": در برابر کافرین و مستکبرین، عزتمدارانه برخورد می کنند. طبق همین آیه است که اصل 
"حفظ عزت در برابر مستکبر"، یکی از اصول دائمی اسالمی انقالبی است که البته می توان شواهدی از آن، 

در رفتار و گفتار رهبران انقالب اسالمی - امام خمینی)ره( و حضرت آیت ا... خامنه ای- مالحظه کرد:
دوم. دی ماه 67، امام خمینی)ره( نامه ای به گورباچف، رئیس جمهور وقت اتحاد جماهیر شوروی، یکی از 
دو قطب قدرتمند زمان خود ارسال می کنند. متعاقب آن، ادوارد شواردنادزه، وزیر خارجه ی شوروی، برای 
تقدیم پاسخ نامه، به ایران سفر کرده تا با امام مالقات کند. محمدجواد الریجانی، که یکی از حاضرین در آن 
جلسه بود چنین می گوید: "شب قبل از آمدن شواردنادزه خدمت حاج احمد آقا رفتم تا درباره ی جلسه ی 
فردا حرف ها و کارهایمان را هماهنگ کنیم. سر یک مسئله خیلی بحث کردیم. امام می گفتند به پای 
شواردنادزه بلند نمی شوم. اصرار داشتم همان طور که آن ها به ما احترام گذاشتند و فول پروتکل برخورد 
کردند، همان طور با آن ها برخورد کنیم... درنهایت به این نتیجه رسیدیم که در اتاقی از میهمانان پذیرایی 

کنیم و بعد امام داخل شوند. با این کار همه به احترام ایشان بلند می شدند و قضیه حل می شد."
علی اکبــر والیتــی، وزیــر خارجــه ی وقــت ایــران نیــز در توضیح ایــن اقــدام امــام چنین 
می گویــد: "بــه نظــر مــن امــام خمینــی خیلــی حساب شــده ایــن برخــورد را کردنــد... 
 آقــای ادوارد شــواردنادزه، وزیــر خارجــه ی یکــی از ابرقدرت هــای آن روز جهــان بــود.
 اما امام خمینی جوری برخورد کرد که گویی ما ابرقدرت هستیم و آن ها یک کشور جهان سومی هستند.«

سوم. اردیبهشت ماه 1368، آیت ا... خامنه ای، آخرین ســفر خارجه ی خود را در قامت رئیس جمهور 
وقت ایران، برای مالقات با رهبر چین برنامه ریزی کرد. همه چیز طبق برنامه پیش رفت اما دقائقی قبل 
از نشستن هواپیما در پکن، خبر رسید که رهبر چین به شدت مریض شده است و امکان مالقات ندارد. 
برای همین، آیت ا... خامنه ای نیز متقابالً تصمیم گرفتند برنامه های رســمی خود را لغو کنند. طبق 
برنامه، ساعت 6 عصر، برنامه ی مالقات با نخست وزیر چین طراحی شده بود، اما آیت ا... خامنه ای اعالم 
کردند که به این مالقات نخواهند رفت. نیم ساعتی از ماجرا نگذشته بود که نخست وزیر چین، شخصاً از 
محل کنگره ی خلق به محل اقامت رئیس جمهور ایران آمد و از همان فاصله ی دور، با صدای بلند گفت: 
"کوچک تر به دیدار بزرگ تر آمده است!" سپس وارد اتاق شد و خطاب به آیت ا... خامنه ای گفت: "ما نهایت 
احترام به مهمان را، به خصوص شخصیتي مثل جناب عالي، وظیفه ی خود مي دانیم، مشکل بیماري رهبر 
چین جدي است و پزشکان، ایشان را ممنوع المالقات کرده اند، بااین حال، ما موضوع مالقات را بررسي 
مي کنیم تا حل شود." با توجه به این قول نخست وزیر بود که رهبر انقالب پذیرفتند در جلسه شرکت 

کنند و البته همان طور که نخست وزیر وعده داده بود نیز، رهبر چین با آیت ا... خامنه ای دیدار کرد.
چهارم. با این مثال ها و توضیحات اســت که می توان گفت هر حرکتی که موجب خدشــه دار شدن 
»عزت ملی« در انظار عمومی و بین المللی شــود، ولو به ظاهر کوچک و بی مقدار باشــد، بازهم قبیح 
اســت و مورد نکوهش. مخصوصاً آنکه آن رفتار یا گفتار، منتســب به مســئولین حکومتی و دولتی 
باشــد. عزتی که بی تردید برخاســته از اســالم، انقالب و حضور دائمی مردم در صحنه هاست. پس 
خط قرمز مســئولین در مراودات و مالقات با مسئولین سایر کشــورهای جهان نیز می بایست حفظ 
همین »عزت ملی« باشــد، چه آنکه »همه ی ملّت ایــران، همه ی دلســوزان، در این جهت مّتفق اند 
که عزت ملّی برای یک کشور، بسیار بسیار مهم است. اگر عزت بود، امنیت هم خواهد آمد؛ اگر امنیت 
بود، پیشــرفت هم عملی خواهد بود؛ وااّل اگر یک ملّت تحقیر شــد، همه چیز او به بازی گرفته خواهد 
 شــد؛ حّتی امنیت او، حّتی ثروت او، و همه چیز او. عزت ملّی بایستی محفوظ بماند و مسئولین این را 

می دانند.« 9۳/11/19.  

هفته سخن

مطالبه
رهبری

احکام 
آموزشی

امام کالم

ما با همه  دنیا ارتباط داریم مگر...  
ما نمی خواهیم در یک کشوری زندگی کنیم 
که از دنیا منعزل باشد، ایران امروز نمی تواند 
این طور باشــد... که در یک جا بنشــینند و 
مرزهایشان را ببندند، این غیر معقول است. 
امروز دنیا مانند یک عایله و یک شهر است، و 

یک شهر دارای محله های مختلفی است که با هم ارتباط دارند. وقتی دنیا وضعش این طور 
است ما نباید منعزل باشیم. ما باید با کشورهایی که با ما هستند و ما را اذیت نمی کنند، روابط 
داشته باشیم و آقایان در این فکر باشند که روابط را تحکیم کنند. البته ما با آنها که بخواهند 
به ما تعدی کنند، نمی توانیم بسازیم و از اول هم اعالم کردیم، مگر آنها خودشان را اصالح 

کنند.
 امام خمینی)(؛ 11 آبان 1364

باید کاری بکنیم که بّچه ها دست مادر را ببوسند    
زن اگر چنانچه در محیط خانواده، محترم و مکّرم شمرده بشود، بخش مهّمی از مشکالت جامعه حل خواهد 
شد. باید کاری بکنیم که بّچه ها دست مادر را حتماً ببوسند؛ اسالم دنبال این است. کما اینکه در خانواده های 
مذهبی تر و اخالقی تر و نزدیک تر به مفاهیم مذهبی، اینها مشاهد می شود. فرزندان خانواده نسبت به مادر 
تکریم داشته باشند. هیچ منافاتی ندارد این تکریِم نسبت به مادر، با آن حالت عاطفی و خودمانی گری ای که 
بین فرزند و مادر وجود دارد؛ هیچ منافاتی ندارد؛ این احترام باید باشد؛ محترم باید باشد زن در درون خانواده. 

رفع مظلومّیت به این شکل است.  92/2/21

در هرکار، از تصمیم و عملت 
مراقبت کن

   توجه رهبر انقالب به رسیدگی به امور سربازان
جانشین فرمانده کل ارتش :هر دیداری که فرماندهان و مسئوالن لشکری خدمت رهبر 
انقالب می رســند یکی از مواردی که معظم له به آن توصیه می فرمایند بحث سربازان و 

| رسیدگی به این قشر مهم از نیروهای مسلح است .  |    

    توصیه ضد ایرانی کیسینجر به دولت آمریکا
"هنری کیسینجر"، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا، به دولت "دونالد ترامپ"، رئیس جمهور 
این کشــور، گفت نباید با نابود کردن داعش، زمینه را برای توسعه قدرت ایران در منطقه 
فراهم کرد؛ زیرا به ادعای وی، با ســلطه تهران و نیروهای متحدش بر اراضی آزاد شده از 

چنگ داعش، یک "امپراتوری رادیکال ایرانی" شکل خواهد گرفت.|   باشگاه خبرنگاران|

  نعیم قاسم: پیروزی در عرسال پیروزی بر ایادی جدید اسرائیل است 
شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب ا... لبنان:  ما معتقدیم پیروزی حزب ا... در لبنان بر 
تکفیری ها در عرسال، پیروزی بر ایادی جدید اســرائیل است زیرا طرح یکی است هر دو 
می خواهند جلوی زندگی مســتقل ملتهای منطقه را بگیرند و هر دو می خواهند نقش 

اشغالگری زمین را ایفا کنند.|     خ صداوسیما|

  سی.ان.ان: دولت آمریکا مقصر عدم سرمایه گذاری در ایران است
شبکه خبری "سی ان ان" در گزارشی ضمن اشــاره به پایبندی ایران به توافق هسته ای 

نوشت: دولت آمریکا مقصر عدم سرمایه گذاری در ایران پس از این توافق است. |     فارس|

    سازمان ملل: تروریست های سوریه درک اندکی از مذهب اسالم دارند
نتایج تحقیقی که سازمان ملل متحد به تازگی انجام داده نشان می دهد افراد جوانی که برای 
پیوستن به گروه های تروریستی در سوریه وطنشان را ترک می کنند، اغلب از اقشار محروم 
هستند، سطح تحصیالت پاپینی دارند و "فاقد کوچکترین درکی درباره معنی حقیقی 

جهاد یا حتی مذهب اسالم هستند." |       فارس|

روزنامه انگلیسی: تالش برای انزوای ایران شکست خورده است 
روزنامه ایندیپندنت: حضور چهره  های برجسـته در مراسـم تحلیف ریاسـت جمهوری 
ایران بـه وضوح نشـان داد که تـالش بـرای انزوای این کشـور دسـت  کم در حـال حاضر 

شکسـت  خورده اسـت. |     جماران|

هفته اخبار

یا اباصالح المهدی ادرکنی: برگزاری جلسـه هفتگـی معارف مهدویـت در کانون 
مهدویت هیات قمربنی هاشم )( ساری

عمار رهبر : سـم پاشـی علیه تب کریمه کنگو توسـط بسـیجیان پایـگاه مقاومت 
بسیج علی بن موسی الرضا )( روستای بهادران شهرستان داراب فارس

ناشـناس : آشناسـازی کـودکان و  نوجوانـان بـا حلقه هـای صالحیـن و اردوهای 
مختلف در حوزه مهدویت و عرفان و...

اسـامه خزایـی زاده  :برگـزاری کالس قرآنـی تربیتـی و تفریحـی نوجوانـان در 
روستای محروم منیوحی در اروندکنار 

محسـن دسـتوری : برگـزاری جلسـات خودجـوش فرهنگـی در دهسـتان بیلند 
شهرسـتان گنابـاد جهـت شناسـایی برخـی مشـکالت فرهنگی و رسـیدگی بـه این 

مشکالت.

 : شـما هم می توانیـد اقدامـات آتش بـه اختیار خـود را برای انتشـار در 
نشـریه برای ما ارسـال کنید.

به اختیار آتش

اصل اساسی در تعامل گسترده با دنیا

تاریخ شهادت : 96/5/18

شهادت:  به دست تروریست های
 تکفیری داعش در هنگام اسارت

حفــظ عــّزت ملّــی در مذاکــرات بین المللــی، در رفت وآمدهــا، زیــر بــار زور 
ــدار کشــور اســت. در  ــل اقت ــی از عوام ــردن، یک ــظ ک ــی را حف ــّزت ملّ ــن، ع نرفت
آن جلســه ای کــه مــا نشســته ایم و داریــم بــا طــرف مقابلمــان حــرف میزنیــم، او 
نــگاه میکنــد ببینــد روحّیــه ی مــا چه جــوری اســت، انگیــزه ی مــا چقــدر اســت، 
ــار  ــا رفت ــا م ــد، ب ــه میکن ــرآوردی ک ــاس آن ب ــر اس ــت  ؛ ب ــدر اس ــا چق ــت م هّم
ــت[  ــم؛ ]آن وق ــظ کنی ــور را حف ــّزت کش ــت را، ع ــّزت ملّ ــد ع ــرد. بای ــد ک خواه
ــدار  ــه ی اقت ــن میشــود توانمنــدی و مای ــد؛ ای مــردم هــم احســاس عــّزت میکنن

کشــور.  95/10/19

#عزت_ملی       
کلید
واژه

به مناسبت سالروز پیروزی مقاومت حزب ا... لبنان در جنگ ۳۳ روزهمایه اقتدار کشور،حفظ عزت ملی در مذاکرات بین المللی

مصیبت برای حزب ا...
ــن  ــت؛ ای ــا اس ــن کلید واژه ه ــی از ای ــت« یک ــردم در حکوم ــش م ــئله ی »نق مس
ــه  ــد ک ــب میکنن ــی تعّج ــوب و انقالب ــای خ ــا از بّچه ه ــت. بعضی ه ــدواژه اس کلی
فالنــی مــدام میگویــد در انتخابــات شــرکت کنیــد، شــرکت کنیــد؛ از مــن گله منــد 
میشــوند کــه چــرا شــما مــدام گفتیــد بیاییــد در انتخابــات شــرکت کنیــد. آقاجــان! 
ــه  ــد ب ــردم پشــت کنن ــه م ــت، آن روزی اســت ک ــه مصیب ــید ک ــته باش ــه داش توّج
ــد  ــن را میخواهــد. االن شــماها بای ــن مصیبــت اســت؛ و دشــمن ای صنــدوق رأی؛ ای
ــد میشــود، آرزو  ــه بلن ــی را ک ــم شــنفته ام صداهای ــده ه ــن بشــنوید، بن ــر از م زودت
میکننــد و انتظــار میکشــند روزی را کــه نــود درصــد مــردم پــای صندوقهــا شــرکت 
نکننــد. حــاال مثــاًل فــرض کنیــد کــه گفتنــد بیســت وچند درصــد پــای صندوقهــا 
شــرکت نکردنــد، نیامدنــد؛ میگوینــد ایــن کافــی نیســت، بایــد کاری کنیــم کــه نود 
درصــد مــردم پــای صندوقهــای رأی نیاینــد؛ مصیبــت آن اســت. بنــده آن را میبینم. 
ــاالری«،  ــت. »مردم س ــی اس ــت بزرگ ــک نعم ــدوق رأی، ی ــای صن ــردم پ ــور م حض
ــما  ــب، ش ــد. خ ــوش نکنی ــن را فرام ــت؛ ای ــی اس ــای اصل ــزو کلیدواژه ه ــن ج ای
میخواهیــد کــه مــردم پــای فــالن صنــدوق بیاینــد، پــای آن صنــدوق نیاینــد، خــب 
تــالش کنیــد تــا آن کاری کــه شــما می خواهیــد تحّقــق پیــدا کنــد. جلــوی حضــور 

ــتید.  96/۳/1۷ ــدوق رأی نَایس ــای صن ــردم پ م

این است حزب ا...

ایـرانی خانواده

روایتی منتشرنشده از دیدار رهبر انقالب با خانواده شهدا در مشهد:
اواخر تیرماه امسال بود که رهبر انقالب به مشهد مقدس سفر کردند و  خبر غبارروبی مضجع مطهر حضرت امام رضا)( با حضور ایشان در رسانه های کشور منتشر شد، اما 
این سفر، بخش های دیگری هم داشت. از جمله آن که رهبر انقالب، در همان ایام اقامت در مشهد، به رسم همیشه، به منزل خانواده ی شهدا رفته و ضمن تجلیل از مقام شامخ 

شهدا و صبر و ایثار خانواده های آنان، در صحبت های کوتاهی به نکات ارزشمندی اشاره کردند. خط حزب ا... برای اولین بار، روایتی از این دیدارها را تقدیم خوانندگان محترم می کند:

۳. برای شهدایتان گریه کنید تا دلتان آرام بگیرد
حضرت آیت ا... خامنه ای در دیدار با خانواده ی شهید محمد برازنده، در 
پاسخ به مادر شهید که گفت: »من هیچ وقت برای شهادت فرزندم گریه 
نمی کنم، بلکه برای فرزندان سیدالشهداء گریه می کنم«، گفتند: »گریه 
کردن برای شهید هیچ اشکالی ندارد، گریه هم بکنید تا دلتان آرام بگیرد، 

منتها ناشکری نکنید.«

4. همه  کشور مدیون خانواده شهدا هستند
ایشان همچنین با حضور در منزل خانواده شــهیدان یوسف و حسین 
رحیمی، تأکید کردند: »همه ی کشــور و همه ی ملــت در درجه ی اول 
مدیون شهدا، و بعد هم مدیون خانواده های شهدا هستند. قدر پدران و 

مادران شهدا را باید دانست.«

1. در مقابِل سیاسِت به فراموشی سپردن شهدا ایستادگی کنید
رهبر انقالب در دیدار با خانواده ی شــهیدان سیدمهدی و ســیدهادی مشتاقیان، از 
وجود سیاستی برای به فراموشی سپردن شهادت، شهید و خانواده ی شهید خبر دادند 
و تأکید کردند: »باید در مقابل چنین سیاســتی ایســتاد و خانواده های شهدا را عزیز 

کرد.«

6. آزادسازی حلب همه محاسبات آمریکا و سعودی را در 
منطقه به هم زد

حضرت آیت ا... خامنه ای با حضور در منزل خانواده ی شــهید 
مدافع حرم جواد جهانی، به موضوع آزادســازی حلب اشــاره 
کردند و گفتند: »قضیه ی حلب این قــدر مهم بود که همه ی 
محاسبات آمریکا، سعودی و غیره را در سوریه و در منطقه 180 
درجه به هم زد و از بین برد و باعث شد خون شهدا هدر نرود.« 
ایشان افزودند: »این اتفاق به قدری عظمت دارد که نمی شود 
با تعبیرات انسانی آن را بیان کرد... یک روز در کشور خودمان 
جنگ بود، تهران بمب باران می شد، دزفول بمب باران می شد، 
اهواز بمب باران می شــد، مردم با پوســت و گوشت خودشان 
جنگ را حس می کردند، خب یک عــده ای می رفتند -البته 
همان روز هم همه نمی رفتند، یک عــده ای می رفتند، اما یک 
عده ای هم می رفتند- خانواده ها صبــر می کردند یک عده ای 
جوان ها می رفتند به شــهادت می رســیدند، خب خیلی هم 
خوب بود، خیلی هم باارزش بود، شــهدا هم خیلی مقام عالی 
دارند، اما امروز یک جنگــی، یک جایی وجود دارد که مردم آن 
را با پوست و گوشت خودشان حس نمی کنند اما درعین حال 
می روند، ببینید این خیلی مهم است. حس نمی کنند جنگ را 
اما می روند، چرا؟ برای خاطر اینکه می فهمند که قضیه چیست. 
این عمق فهم و این تحلیل درســت قضایا، خیلی چیز مهمی 
اســت، این معجزه ی انقالب اســت. این جوان ها را، امثال این 
خانم را، امثال شما پدر و مادرها را، این انقالب این جور تربیت 
کرده و پیش برده اســت. انقالِب این جوری، شکست خوردنی 
نیســت وقتی که انقالب این جور تأثیر می گذارد. امروز به نظر 
من تعداد کســانی که حاضرند برای خدا در راه های خطرناک 
قدم بگذارند از آن روزی که در ایــران در جبهه های خودمان 

جنگ بود اگر بیشتر نباشد کمتر نیست.« 

۷. هدف تان را شهادت قرار ندهید!
رهبر معظم انقالب در باب سخن یکی از حضار که گفت: »هدف همه ی بچه های مجموعه ی 
فرهنگی ما شهادت است« گفتند: »هدف تان شــهادت نباشد. هدف تان انجام تکلیف فوری و 
فوتی باشد. گاهی اوقات هست که این جور تکلیفی به شــهادت منتهی می شود، گاهی هم به 
شهادت منتهی نمی شود. البته آرزوی شهادت خوب است، اما هدِف کار را شهادت قرار ندهید. 

هدِف کار را کار قرار بدهید، کاری که باید انسان انجام بدهد و به آن اهداف نتایج کار برسد.«

8. هم نشینی با خانواده شهدا خستگی مرا برطرف می کند
ایشــان از افتخار هم نشــینی با خانواده ی شــهدا نیز گفتند و افزودنــد: »از هم صحبتی با 
خانواده های شهدا نه تنها احساس خستگی نمی کنم بلکه باعث می شود خستگی از امور دیگر 

هم برطرف شود.« 

5. شهدای مدافع حرم، چهره درخشان اسالم را نشان می دهند
حضرت آیت ا... خامنه ای در دیدار با خانواده ی شهید مدافع حرم محمد 
اسدی خطاب به خانواده ی شهدای مدافع حرم گفتند: »این جوان های 

شما واقعاً دارند یک چهره ی درخشانی را از اسالم نشان می دهند.« 

9.جوان ها واقعاً هرکدامشان یک گنج هستند
ایشان با اشاره به اینکه خوشبختانه یک عده ی قابل توجه عظیمی از جوانان مؤمن و فداکار در کشور 
وجود دارند که حاضرند جانشــان را در راه ارزش ها و اصول انقالبــی بدهند گفتند: »این جوان ها 
واقعاً هرکدامشــان یک گنج اند، اگر خود این جوان ها و آن هایی که با این ها سروکار دارند بفهمند، 
هرکدام یک گنجند که می توانند برای آینده ی کشــور مورد اســتفاده قرار بگیرند، به شرطی که 

استعدادهایشان درست به کار گرفته شود.«

2. بنده طرفدار والیبالم
یکی از حواشــی این دیدارها هم در منزل خانواده ی شهیدان یوسف و 
ابوالفضل احسانی فکر روی داد. وقتی رهبر معظم انقالب از فعالیت های 
برادر شهید سؤال کرد، او گفت در کنار درس خواندن، والیبال هم بازی 
می کند، رهبر انقالب نیز گفتند: »والیبال خیلی خوب است، والیبال از آن 

ورزش های خیلی خوب است. بنده طرفدار والیبالم.«

نوشت عکس

مراسم تنفیذ حکم دومین دوره ی ریاست جمهوری آیت ا... خامنه ای 
انتشار به مناسبت سالگرد  انتخاب مجدد ایشان به عنوان رئیس جمهور ایران)1۳64(

امام من را موظف کردند که در انتخابات شرکت کنم
در این دوره قصد نداشــتم در انتخابات شــرکت کنم. با خودم فکر می کردم دیگران در 
انتخابات شرکت خواهند کرد... تصمیم جدی داشتم که در انتخابات شرکت نکنم. اما امام 
به من امر کردند. به من گفتند بر تو الزم و متعین است. به عنوان یک حکم شرعی و تکلیف 
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